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la ciutat de Nou Mèxic va portar
Lawless a traslladar l’acció a la
guerra civil dels Estats Units, uns
fets del segle XIX que coincidien
amb l’època del compositor, i que a
més li permetien acostar a l’actualitat l’eterna lluita entre bàndols.
L’aventura no li va anar malament.
Lawless fa una posada en escena
descriptiva i que busca el realisme,
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El temps i el tempo
FilharmònicadeMunic
Solista: Javier Perianes
Director: Pablo Heras-Casado
Lloc i data: Palau de la Música

(12/II/2018)
JORGE DE PERSIA

Fa la sensació que estem dominats
pel temps, per la immediatesa.
Se’ns va anunciar el mateix dia
d’aquest concert que Gustavo Dudamel –que serà molt present

aquesta pròxima temporada al Palau– ha fet aportacions notòries en
la direcció d’orquestra. Potser podem parlar del seu talent, de les seves possibilitats, de l’interès que
concita en el públic, però poca cosa
més. És un director que està fent el
seu camí en una professió en què
l’aprenentatge és constant i l’experiència encoratja el coneixement i
la sensibilitat (quan n’hi ha). I té un
avantatge, que treballa des de baix,
amb orquestres que tenen molts
problemes, cosa que incrementa
l’experiència per la qual haurien de

passar tots. No sé si ho fa el seu contemporani, el talentós Pablo Heras.
El món simfònic és –a més de musical– humà. La seva experiència
més destacada fins ara sembla ser
amb repertoris del barroc i alguna
cosa del primer romanticisme. Però en el gran simfonisme entrem en
un altre àmbit. Ets davant de músics de molta experiència i –sobretot en aquestes grans orquestres
com la de Munic– que han treballat
amb mestres. I aquesta és una categoria a què si s’hi arriba es fa lentament. A poc a poc i bona lletra...
El programa –sense unitat temàtica– proposava tres atraccions: el
poc usual Concert núm. 3de Bartók,
el pianista Javier Perianes i el director Pablo Heras amb una or-
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questra molt important. Perianes
va imposar el seu ja reconegut estil,
la seva mirada cap endins, en una
obra com el Bartók i el seu elegíac
Adagioso, exposat amb molta entitat i expressió, sempre, fins i tot en
els moviments rítmics característics com l’últim, amb un toc rodó,
sense arestes, ple. L’artista jove davantdelpianoexpressaelseutalent
amb més naturalitat. El director jove necessita captivar els músics, i
entre la concepció i el resultat hi ha
un camí.
A la Simfonia núm. 50 de Haydn
que va obrir el programa, ja per ella
mateixa una obra rara, molt episòdica, amb un discurs ple de silencis,
laversiód’Heras-Casadovasubratllar la visió barroca en contrastos,

malgrat que amb bona estructuració en la tensió de la frase llarga.
L’experiència amb la Simfonia
núm. 7 de Dvorák, al meu entendre
molt contradictòria pel tempo tan
viu que almenys en l’Allegro desfigura la tensió del discurs, alhora
que desdibuixa els plans, i amb un
final que exigeix més respiració. És
cert que l’Scherzo es mesura en
6/8, però cal aprofundir el ternari
amagat que dona expansió al tema.
És una obra en què hi ha moments
de solemnitat com en l’últim moviment, i allà el ritme és un element
més, malgrat que el tram final demana vitalitat i va resultar amb brillantor. La música, com el pensament, és un procés lent de picar pedra i aprehendre.
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Gran éxito
del “Requiem”
La Orquestra Simfònica del Vallès
(OSV) ofreció el viernes un concierto memorable en el Centre
Cultural con un programa protagonizado por el “Requiem”, de
Mozart, pero que también incluyó una primera parte muy asequible para el público con el “Concierto de Brandenburgo nº. 2”, de
Bach, y el “Concierto para trompeta”, de Haydn. En este último
brilló muy especialmente el trompetista Manuel Blanco. Además de
la OSV, dirigida por Esteve Nabona, participó en la propuesta el
Cor Jove de l’Orfeó Català. FOTO: CENTRE CULTURAL
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Entrevista Joan Subirats

Comissionat de Cultura de Barcelona

“Per què
hem de tenir
un model
cultural?”

Joan Subirats, el comissionat ■ A. PUIG
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EntrevistaJoan Subirats Comissionat de Cultura de Barcelona

Joan Subirats ■ ANDREU PUIG

“Per què n’hem
de tenir cap, de
model cultural?”
❝ ❝ ❝
E
Maria Palau
BARCELONA

l primer que fa el politòleg Joan Subirats (Barcelona, 1951) és demanar
disculpes per la desfilada
de responsables de Cultura a
l’Ajuntament de Barcelona en
poc més de mig mandat. Ell és el
tercer. Com a ideòleg de Barcelona en Comú, sap que en cultura han fallat. Fa autocrítica, cosa insòlita en un polític. I no fa
veure el que no és: la cultura no
és la seva especialitat. Té menys
d’un any i mig per desplegar els
seus plans.

El sector cultural se sent marejat amb tants canvis de timó.
¿És conscient que haurà de
gestionar diverses frustracions,
sobretot les dels que van fer
confiança als anhels renovadors de Barcelona en Comú?
Durant la preparació de la candidatura de BeC, vaig tenir una
certa presència en alguns àmbits, però no especialment en el
de la cultura, de la qual reconec
que no soc cap especialista. Hi
veig un problema d’inici, i és
que BeC no va tenir prou claredat amb el seu programa cultural. Sí que es va fer una bona
anàlisi dels dèficits històrics,
però no va anar acompanyada
d’una reflexió més a fons del
conjunt dels equipaments, els
museus i el patrimoni, què calia
fer amb la cultura popular...
La comissionada Berta Sureda
va acabar sent una incompresa
fins i tot dins de les pròpies files de BeC, i al cap de res es va

El problema és d’inici:
La candidatura de BeC
no va tenir prou
claredat en el seu
programa cultural

S’ha abusat de la
utilització de la cultura
amb una lògica
estrictament
instrumental

Volem recuperar el
Palau del Lloctinent,
propietat del
ministeri, per al
Museu d’Història

fer servir la cartera de Cultura
com a moneda de canvi per tancar l’efímer pacte amb el PSC.
Aquí molts es van perdre.
Amb l’arribada de Jaume Collboni van tornar les lògiques
amb les quals s’havia mogut la
cultura i es va restablir la normalitat. Tot plegat, com bé dius,
ha generat frustració. La part
innovadora que tenia la proposta de Berta Sureda va posar nerviosos els sectors tradicionals, i
la proposta continuadora de
Collboni va tranquil·litzar els
sectors tradicionals i va posar
nerviosos els sectors emergents. I jo ara hauria d’acabar
dient que soc la síntesi feliç, però no, no crec que es pugui dir
així. En dos anys i mig hem canviat de perspectiva cultural de
manera significativa, i hem de
demanar excuses. Em queda un
any i mig de mandat per intentar recuperar els aspectes positius dels dos períodes.

que BeC defensa, que tenen a
veure amb la idea de no parlar
de consum cultural sinó d’accés
a la cultura, de parlar de qui
guanya i qui perd en les decisions que prenem. Jo he vingut
a fer política.

Avui costa molt identificar models de ciutat i culturals determinats. I jo em pregunto: per
què n’hem de tenir cap? Moltes
veus del sector em diuen que no
el volen. No tenir model no vol
dir no fer política. El que tinc
clar és el que no vull, que és utilitzar la cultura per a altres
raons de caràcter econòmic, urbanístic... S’ha abusat de la utilització de la cultura amb una
lògica estrictament instrumental. La cultura ha de tenir un
significat propi a nivell de dret. I
fins i tot estic disposat a defensar la cultura com un valor predistributiu, central en la vida de
les persones, com l’habitatge,
l’educació, el salari mínim... A
mi m’agrada Berlín perquè té
capacitat de fer cultura a molts
nivells, una personalitat emprenedora i creativa brutal, dinàmiques que no són gentrificadores... però, és clar, entre un 30%
i un 40% de l’habitatge és públic, i aquí tenim l’1,5%. No es
pot aïllar l’àmbit cultural de les
altres polítiques.

I per aportar alguna cosa personal. Quina serà?
Educació, cultura, proximitat i
territori, i això crec que sí que
entronca molt bé amb els valors

No li sembla realment preocupant que no s’acabi de concretar un model cultural coherent?
¿El festival Obertura, que tiren
endavant el Liceu, l’Auditori, el
Palau de la Música i Ibercàmera, i que s’adreça a un públic
d’alt nivell, és contradictori
amb el treball que ha fet La Fundició per dignificar el patrimoni
cultural que representa la rumba catalana en els dos murals
del carrer de la Cera? No ho és.
Jo el que li haig de demanar al
festival Obertura és que si porten músics de renom hem de
ser capaços que el mateix dia
del concert o l’endemà facin
una master class en una escola
de música municipal, una audició en un centre cívic...
Un model cultural indefinit ens
porta a no saber si volem o no
una sucursal de l’Hermitage.
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No ha contestat si volen o no
l’Hermitage.

Ens preocupa la solidesa del
projecte. Recordem que és una
franquícia. La col·lecció d’obres
es donarà en règim de leasing,
és a dir, per a un temps. Hem de
veure la qualitat d’aquestes peces. I, tant o més important,
hem d’estar segurs que té viabilitat econòmica. És una iniciativa privada que el que vol és tenir rendibilitat. Sabem d’experiències anteriors que no han
funcionat. A Amsterdam,
l’Ajuntament ha hagut d’acabar
posant-hi recursos. I això és el
que no volem assumir.
Pepe Serra, el director del
MNAC, s’hi oposa totalment
perquè la realitat és que les
principals institucions museístiques de la ciutat han de fer
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Innovadora, lliure i creativa

Hi va haver un moment preolímpic en què el nom de Barcelona sonava en ciutats de més enllà de les fronteres. I no només a París, Londres o Amsterdam, sinó també a Madrid, on
existia una mena de ciutadans inquiets que miraven la capital catalana amb enveja per una vitalitat cultural innovadora
que s’enlairava des de les arrels més profundes de l’expressió creativa popular: de baix a dalt i plenament lliure. Quan
les administracions van posar en marxa les polítiques culturals, l’objectiu bàsic va ser la creació d’infraestructures que,
si bé eren necessàries, van domesticar l’espontaneïtat creativa. I en aquest sentit s’ha formalitzat a la ciutat una cultura
de consum que, si bé permet tenir una visió més o menys internacional i tenir produccions pròpies de caire mainstream,
ha relegat la lluentor underground que sempre ha caracteritzat Barcelona. Fa massa temps que institucionalitzem
l’emergència i el que cal és que la innovació flueixi. Per això
cal que l’ombra de les preocupacions sobre les grans institucions artístiques no tapi altres manifestacions. És a dir, que
el que Berta Sureda plantejava com a bandera de BeC, educació, cultura, proximitat i territori, deixi de ser un eslògan i
es tradueixi en un fet. Teatres, museus i auditoris costen
molts diners, però per obrir l’aixeta perquè la creativitat que
forma part de l’essència ciutadana brolli només cal aprofitar
els recursos que ja es tenen amb imaginació. ■ JAUME VIDAL

❝

No ens podem
plantejar inversions
en grans equipaments
si no es vinculen a
projectes sòlids

miracles per desplegar els seus
programes arran de les retallades. Per cert, que Serra també
demana amb urgència espai en
un dels pavellons buits de la Fira. S’hi ha reunit?
Sí. Ell és conscient que el tema
és complex. El pavelló d’Alfons
XIII té problemes estructurals
greus i un sostre d’uralita. El pavelló de Victòria Eugènia està
millor, però també s’hi ha d’actuar. I la qüestió també és si les
necessitats del MNAC són compatibles amb altres necessitats,
com ara disposar d’un gran espai per a exposicions temporals
que a Barcelona li falta. Això és
el que va plantejar Collboni encertadament. I és en aquesta línia de poder combinar les diferents necessitats, que estem

treballant. Jo crec que a la taula
per abordar-ho ens hi hem d’asseure molta més gent, també la
Fundació Miró, CaixaForum, el
pavelló Mies van der Rohe... No
és una operació senzilla. Però el
que importa és donar un ús cultural al pavelló. I això ho tenim
clar. Aquest any farem una inversió per reforçar, netejar i posar en condicions l’edifici, i ja
serà un avenç. Però, és clar, per
desencallar-ho ens falta un interlocutor: la Generalitat.
Té una llista de punts preparada per tractar amb el futur conseller de Cultura?
Una de les coses que més m’han
sorprès ha estat veure que
l’Ajuntament és una institució
central en el manteniment de

les institucions culturals de
capçalera del país. Ha anat molt
més enllà de la seva responsabilitat. Amb el nou conseller, que
desitjo que tinguem aviat, hem
de parlar de la presència de la
Generalitat en aquests equipaments. Però també de què passa amb el centre d’art Santa
Mònica, que està generant debat. O un tema que acabem
d’aprovar, una proposta del
grup d’ERC, per recuperar el
Palau del Lloctinent, antiga seu
de l’Arxiu de la Corona d’Aragó,
que és propietat del Ministeri de
Cultura, per integrar-lo al Museu d’Història de Barcelona.
Això també ho hauran de parlar
amb el ministre. Li ha donat hora? Hi anirà amb optimisme?

P.8

Estem pendents que ens concreti la data de la trobada. Hi
podria anar amb una actitud escèptica o, al revés, confiant que
té interès a canviar les maneres
de fer dels darrers anys. Fa poc
sentia a dir al ministre de Foment que estan incrementant
tant les inversions a Barcelona... Potser sí que coses que fa
dos anys semblaven impossibles ara no ho seran. S’ha de
veure. Jo almenys vaig amb l’esperança del nouvingut que no
ha sigut frustrat en altres ocasions. En tot cas, hi ha molt a
parlar, per començar, d’un tema tan important com és la Biblioteca Provincial, però també
de com es podria corregir la tendència descendent o inamovible
de les aportacions del ministeri
a les institucions culturals de la
ciutat.
Vostè ha dit que Barcelona no
pot competir amb Madrid, París
i Londres. Amb qui pot competir, o senzillament no ha d’aspirar a competir amb ningú?
Barcelona ha volgut jugar en la
lliga de les grans ciutats sense
ser capital d’estat ni tenir les

col·leccions espectaculars que
tenen les capitals d’estat que
han sigut imperi. Aquesta tensió és saludable. Un mateix ha
de ser conscient de les seves limitacions, però pot aspirar a
anar més enllà. El cas és que des
del 2007 ens hem adonat que
les nostres expectatives eren
excessives. Què hem de fer per
seguir sent ambiciosos sense
perdre de vista les nostres possibilitats? Per exemple, reforçar els projectes. No hem de treballar amb lògiques d’inversions
en grans infraestructures si no
es vinculen a continguts sòlids.
Sempre ha sigut més fàcil construir que no pas tenir la capacitat de manteniment d’aquests
centres amb projectes arrelats i
que funcionin. I aquí enllaço
amb el que et deia al començament: d’acord, volem jugar en
les grans lligues, però el públic
ens acompanya? Els barcelonins que tenen estudis secundaris postobligatoris són poc més
d’un 50% i als països nòrdics estan per sobre d’un 80%. Si ho
mirem per districtes, a SarriàSant Gervasi, un 80%, i a Nou
Barris, un 34%.
Hem parlat d’institucions, de
públics... però, i els creadors, la
singularitat de la cultura de la
ciutat, que són els que estan
patint més la crisi i l’absència
de polítiques culturals que els
atenguin?
No entenc que per normativa
les fàbriques de creació i els
equipaments culturals no puguin disposar d’un espai per a
residències. I això ho hem de resoldre.
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Frenan una auditoria en Sant Cugat
por una empresa vinculada al 3%

nuevaauditoriaquese debafirfien el
plenomunicipaldel prSximolunes,
el gobiemo
local no ha desveladosi
la respaldar/t;un informedel secretario advierte que al menosla obra
de un complejodeportivo de nuevo
en tela de juicioya se remiti5a Antifrau, quearchiv6las indagaciones
al
nohallar irregularidades.
Frentea la sentenciadel casoPalau, Conesaha esgrimidoel <~buen
nombre~>
de la plantilla municipaly
ha elevadoal Consistorioa <~victima>~de la trama. Aunqueningdn
empleadoha sido declaradoculpable, el fallo cree demostrado
quetodas las obras queconllevaronel pago del 3%(tambi~nla de Sant Cugat) se decantarondespu6sde que
los tesoreros de CDC
impusieransu
influencia sobre quienes tenian la
ultimapalabraen la licitaci6n.

Dosdelas tres firmasenliza sehanvistoasociadas
a casos
decorrupci
n deConvergbncia
JORDI
RIBALAYGUE
SANT
CUGAT
La sospechade que diversaslicitaciones del Ayuntamiento
de SantCugat del Vall~scanalizaronsupuestamentecomisionesilegales del entornodel 3%sobreel valor de las obras
para financiar a la extinta CDC
han
obligadoa la alcaldesade la ciudady
presidentadel consejonacionaldel
PDeCAT,
Merc~Conesa,a referirse
a los casos de cormpci6nque pesan
sobreel nacionalismo
catal/mde derechas. A la vez que mantieneque
fue impolutala adjudicaci6nde un
pabell6nconla quela sentenciadel
casoPalauacredita quesu partidoy
los saqueadores
F~lix Millet y Jordi
Montullse repartieron 167.000euros, noha descartado
((accioneslegales)) contra la vieja Converg~ncia,
prop6sitoaOnno materializado.
Buenaparte de sus opositoresse
manifiestanesc6pticos ante la supuesta querella. A su vez, se muestran unhnimesen respaldar la propuesta de CUp,ERCe ICVde auditar
y trasladara Fiscaliay la OficinaAntifrau al menostres proyectosde
cuandoConesafue concejal de Urbanismoentre 2003y 2011y que se
entregarona empresas
que, segfin El Merc~
Conesa,
ensuetapa
deportavoz
deCDC.
ANTONIO
MORENO
Pais, abonarondonacionesa fundaciones de CDCpor las mismasfe- cuenta de momento
con m~spuntua- uncontratode la Generalitaten 2012
chasqueconsiguieron
los trabajos. ci6n es una uni6ntemporalde em- valoradoen 608.502euros.
Otra auditoria, quedebeexaminar presas(UTE)
A1percatarsede ese antecedente,
en la quefigurala conla pulcritudde contratosconFerro- sultora Tec-4,sobrela cual la Guar- el procesode licitaci6n se ha intevial entre los que se cuentala obra dia Civil hall6 anotaciones
y correos rrumpidomientras se han enviado
salpicada
porla reddelPalau,estgten en el despachodel ex tesorero con- requerimientos
a los tres ofertantes
fase de concedersetras aprobarse vergenteAndreuViloca,que apuntan para queacreditenqueno existe una
hacecasi un afio. Segflnavanz6el a que aport6 supuestamente50.000 incompatibilidadquepuedafrustrar
mediolocal elCugatenc.caty este euros a la FundaciSn
CatDem
(vincu- la imparcialidad
del peritajea realidiario ha confirmado,la oferta que lada a CDC)dias despu~sde lograr zar. Todoslos partidos aceptaron
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cursar esas solicitudes; tambi6nel
PDeCAT,
heredemde los convergentes. La mesade contrataciSn-enla
queparticipantodaslas formaciones
representadasen el Ayuntamientonose ha manifestado
sobrelos resultadosde la valoraci6nde las ofertas
a la esperade recibir respuestasde
las empresas.Tampoco
se ha puntuadopor ahorala propuestaecon6mica, que debeacabarde decidir a
qu6firmase encomienda
la tarea.
Enla estimaci6n
de la ofertat6cnica, la UTE
que incorporaa Tec-4merece 25puntossobre40posibles,siete m~sque el segundoconcursantey
10,5m~isqueel terceroen liza. Esa
filtima firma protagonizael caso
Efial, derivadode las pesquisas
sobre
el 3%y queescmtaen estudiosy encargossupuestamente
irregulares en
diversosconsistorios(al menos
11de
Enel filtimopleno,la alcaldesadeellos de CiU)y conlos quese trataba j6 claroquenolitigarfi contrasu ande eludir los 5rganosde control.
tecesor, Lluis Recoder(cuyomandaLa auditoriade SantCugatsali6 a to concentralas concesionesen duconcursoen septiembrepor un pre- da), ni contrael ex consellerJordi
supuestode 69.817euros,1VA
inclui- Turull,gerentedel Consistofiocuando. E1procesose vio retrasadopor- do se tramitaronlas obrasdel pabeque la oposici6naleg6 al temerque ll6n por las queMilletactu6comomprimarancriterios subjetivosen las caudador.Conesaresalt6 de ambos
basesdel concursoqueinclinaranla queno hansido investigadosni acuconcesiSn.
sados, comotambi6nha reiterado en
E1Ayuntamiento
recuerda que el alusi6na dirigentesy empleados
del
concursoatha no ha concluidoy ase- Ayuntamiento
antes y despu6sde cogura que valomabrir un expediente nocerseel fallo. Si bienes asi, la repara averiguarcSmose ha produci- soluciSn que condenaa CDCa dedola filtraci6n. Fuentesconsultadas volver6,6 millonesde ingresosindeaducenquela ley no autofiza a ex- bidos mencionaa Turull pot tomar
cluir a compafiiasque hayanefec- parte de la mesaque eligi5 a Ferrotuado donacionesa fundacionesde vial paraalzar el equipamiento,
en lo
partidosni pot apareceren investi- queve unavinculaci6n
((dififana~engacionesjudiciales. Encuantoa la tre el partidoy la contrataci6n.

El estudio
debe
revisarunaobraque
conllev5comisiones
a travs delPalau
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